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 سم.، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال 

اإلخوة لألب قال يحيى قال مالك األمر المجتمع عليه ف رحمه هللا تعالى: باب ميراث المؤل  
عندنا أن ميراث اإلخوة لألب إذا لم يكن معهم أحد من بني األب واألم كمنزلة اإلخوة لألب واألم 

كون مع بني األم في كون إال أنهم ال يشر  سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إال أنهم ال يشر  
بنو األب واألم ألنهم خرجوا من والدة األم التي جمعت أولئك قال كهم فيها الفريضة التي شر  

إلخوة لألب فكان في بني األب واألم ذكر فال مالك رحمه هللا فإن اجتمع اإلخوة لألب واألم وا
ن لم يكن بنو األب واألم إال امرأة   واحدة أو أكثر من ذلك من  ميراث ألحد من بني األب وا 

يفرض لألخت الواحدة لألب واألم النصف ويفرض لألخوات لألب اإلناث ال ذكر معهن فإنه 
السدس تتمة الثلثين فإن كان مع األخوات لألب ذكر فال فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض 
المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين اإلخوة لألب للذكر مثل حظ 

ن لم يفضل شيء فال شيء لهم فإن كان  اإلخوة لألب واألمر امرأتين أو أكثر من األنثيين وا 
ذلك من اإلناث فرض لهن الثلثان وال ميراث معهن لألخوات لألب إال أن يكون معهن أخ ألب 

 فَأعطوا..فإن كان معهن أخ ألب ُبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة 
 أحسن هللا إليك.
ن لم ضل بعد ذلك فضل كان بين اإلخوة فإن فَ فُأعطوا فرائضهم  لألب للذكر مثل حظ األنثيين وا 

يفضل شيء فال شيء لهم ولبني األم مع بني األب واألم ومع بني األب للواحد السدس 
 ا الثلث للذكر مثل حظ األنثيين.ولالثنين فصاعد  

 األنثى.
 أحسن هللا إليك.

 للذكر مثل حظ األنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
 وسلم واار  على عدد  ورسوله ندينا محمد وعلى لله وصصحااه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا

 صجمعين صما اعد:
فلما ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى ميراث اإلخوة األشقاء صعقدهم دذكر ميراث اإلخوة لألب تقدم 
ذكر ميراث اإلخوة لألم ألنهم إما صن يكونوا صشقاء لألب واألم مًعا صو لألم فقط صو لألب فقط 

ميراث اإلخوة لألم واعدهم ميراث اإلخوة األشقاء ثم اعد ذل  ميراث اإلخوة لألب قال وعرفنا 
مال  رحمه هللا األمر المجتمع عليه عندنا صن ميراث اإلخوة لألب إذا لم يكن معهم من دني األب 
 واألم إذا لم يكن معهم صحد من دني األب واألم يعني إذا لم يوجد صشقاء إذا لم يوجد صشقاء فإن
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اإلخوة لألب امنزلة اإلخوة األشقاء قال إذا لم يكن معهم صحد من دني األب واألم كمنزلة اإلخوة 
لألب واألم سواء ذكرهم كذكرهم يرث االتعصيب يأخذون ما صاقت الفروض وصنثاهم كأنثاهم 
ال الواحدة تأخذ النصف كالشقيقة الشروط والثنتان تأخذان الثلثين االشروط المعروفة إال صنهم 

ر  معهم اإلخوة يشركون مع دني األم في الفريضة ألن األصل في الميراث اإلخوة لألم وش  
األشقاء على ما تقدم للمعنى الموجود في اإلخوة لألم صنهم إخوة لألم في الحقيقة واألب ال يزيدهم 

النساة كوا معهم لكن المعنى الذي من صجله شر  األشقاء مع اإلخوة لألم مفقود اإال قرب فشر   
شتر  في األم وال اشترا  هنا فانتفى الوصف اهو و لإلخوة ألب ألنهم استحقوا اإلرث دوصف 

فينتفي ما علق عليه من حكم فال يشر  اإلخوة لألب مع اإلخوة لألم النتفاء الوصف المقتضي 
واألم  للتشري  وهو األم إال صنهم ال يشركون مع دني األم في الفريضة التي شركهم فيها دنو األب

معت صولئ  ألنه لما ذكر التشري  دين اإلخوة األشقاء مع ألنهم خرجوا من والدة األم التي ج  
هم إخوة إخوة المتوفى ألمه اإلخوة ألم قال في نهاية الفصل صو في نهاية الااب قال ألنهم كل  

ة لألب واألم ومعلوم صن اإلخوة ألب ليسوا دإخوة لألم فانتفى الوصف قال مال  فإن اجتمع اإلخو 
واإلخوة لألب فقط اجتمع األشقاء مع اإلخوة ألب فكان في دني األب واألم ذكر فال ميراث ألحد 

اقيه الفروض فال ياقى اقي الفروض فإذا صخذ ما ت  من دني األب ألن الذكر عاصب يأخذ ما ت  
ن لم يكن دنو األب واألم إال امرصة واحدة يوجد شقيقة واحد ة فهل تأخذ ما شيء لإلخوة لألب وا 

ذا كانت مع الدنت ألنها  صاقت الفروض تأخذ الشقيقة ما صاقت الفروض تأخذ في حالة واحدة وا 
عصاة إذا إذا قلنا مسألة من دنت هل  هال  عن دنت وصخت شقيقة وصخ ألب القسمة نعم  حينئذ  

صو مع  ولألخت الااقي لألخت الااقي تعصيب األخوات مع الدنات عصاات وهذ  عصاات االغير
ن لم يكن دنو األب واألم إال امرصة واحدة صو صكثر من  الغير؟ مع الغير عصاات مع الغير قال وا 
ذل  من اإلناث ال ذكر معهن يعني يعصدهن فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم الشقيقة 

ع وارث ا إذا لم يوجد فرع وارث فإن وجد فر النصف هذا في حالة ما إذا لم يوجد فرع وارث عمومً 
ن كان  فال يخلو إما صن يكون ذكر صو يكون صنثى فإن كان ذكر فال نصيب لإلخوة واألخوات وا 

ا النصف ويفرض صنثى فرض لها نصيدها دنت النصف ثم اعد ذل  األخت تأخذ الااقي تعصياً 
لألخوات لألب السدس يعني المسألة مفترضة في صخت شقيقة وصخت ألب صو صخوات ألب األخت 

تأخذ النصف واألخت ألب تأخذ الثلث السدس تكملة الثلثين السدس تكملة الثلثين فإن  الشقيقة
كان مع األخوات لألب ذكر فال فريضة لهن فال فريضة لهن ما تأخذ سدس معها صخوها يعصدها 

صاة االغير وهي مع الدنت عصاة مع الغير ألن العصاات إما صن تكون االنفس تكون عاصاة ع  
ع الغير كما هو مقرر في كتب الفرائض عصاة االغير اآلن ما نصيب العاصب صو االغير صو م

ا صخذ  صخذته هذ  األخت مع صخيها واقتسمو  نصياه ما صاقت الفروض فإن صاقت الفروض شيئً 
ا فال شيء له ألن هذ  حقيقة العاصب يقول للذكر مثل حظ األنثيين إن لم تدق الفروض شيئً 
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ة فيعطون فرائضهم فإن فضل اعد ذل  فضل كان دين اإلخوة لألب ويددص اأهل الفرائض المسما
وفي صو هل  كما يقولون ويعدرون هل  هال  عن صخت شقيقة وثالثة للذكر مثل حظ األنثيين إن ت  
ا األخت تأخذ الشقيقة النصف والااقي لإلخوة واألخوات من األب إخوة ألب وصختان لألب صيًض 

ن لم  يفضل شيء فال شيء لهم ألن هذ  حقيقة إرث العاصب يأخذ ما للذكر مثل حظ األنثيين وا 
ن لم يفضل شيء فال شيء لهم فإن كان اإلخوة لألب واألم امرصتين صو صكثر  تاقي الفروض وا 
صكثر من ذل  من اإلناث فرض لهن الثلثان االشروط المعروفة وال ميراث معهن لألخوات لألب 

ألب مع األخت الشقيقة تكميل الثلثين فإذا اكتمل  ألن الثلثين استكمال وفرض األخت ؟لماذا
الثلثان فال فرض وال ميراث معهن لألخوات لألب إال صن يكون معهن صخ ألب فيكون لألختين 

ا لألخ ألب وألخته معه صو لإلخوة مع صخواتهم للذكر مثل حظ الشقيقتين الثلثين والااقي تعصياً 
ن معهن صخ ألب ددء امن شركهم افريضة مسماة األنثيين إال صن يكون معهن صخ ألب فإن كا

فأعطوا فرائضهم فإن فضل  «قوا الفرائض اأهلها فما اقي فألولى رجل ذكرصلح  »فأعطوا فرائضهم 
ن لم ي   ل شيء فال شيء لهم ض  ف  اعد ذل  فضل كان دين اإلخوة لألب للذكر مثل حظ األنثيين وا 

دني األب للواحد السدس على ما تقدم في  على ما تقدم ولدني األم مع دني األب واألم ومع
ا الثلث للذكر مثل حظ األنثيين هم فيه امنزلة للذكر مثل حظ األنثى نعم ميراثهم ولالثنين فصاعدً 

قلنا لكم ااألمس صن اللسان يسدق إلى الجادة يسدق إلى الجادة فما جاء على خالف الجادة هو 
للذكر مثل حظ كل اإلخوان يدي يقولون  ول مثالً ا لو اقالمرجح كما يقرر  صهل الحديث تلقائيً 

األنثيين لماذا؟ ألنه هو المدون هو الجادة مدون في القرلن ولذل  مثل في مثل هذا الذي يجيء 
حضار القلب صثناء قراءته وتالوته فإذا ض   اط وصتي اه على خالف الجادة ال دد من االهتمام اه وا 

وعرفنا صمس ضربنا مثال صنه لو جاءنا حديث  على وجهه صار صرجح مما كان على الجادة
اختلف فيه على راويه هل هو عن مال  عن نافع عن ادن عمر صو مال  عن نافع عن ادن 
عااس قلنا المرجح مال  عن نافع عن ادن عااس ألنه على خالف الجادة اللسان يسدق إلى 

اآلن سدق لساني إلى للذكر مثل مثل ما هنا ا يدي يقول مال  عن نافع عن ادن عمر الجادة تلقائيً 
حظ األنثيين وهذا الكالم ليس اصحيح للذكر مثل حظ األنثى هم فيه امنزلة واحدة سواء فإن وجد 

 معهم صشقاء شركوا معهم على ما تقدم، نعم.
باب ميراث الجد حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي 

ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني سفيان كتب إلى زيد بن 
عن الجد وهللا أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إال األمراء وذلك مما وذلك مما يكن يقضي 
فيه إال األمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع األخ الواحد 

خوة لم ينقصوه من الثلث وحدثني عن مالك عن ابن شهاب والثلث مع االثنين فإن كثرت اإل
 عن ُقبيصة بن ذؤيب.
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 ق ديصة.
 أحسن هللا إليك.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن َقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع اإلخوة الثلث قال يحيى قال فرض 
قال مالك واألمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا األب ال 

ني ا شيئ   ا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن االبن الذكر السدس فريضة يرث مع األب د 
ا وأخت  وهو فيما سو  ا ألبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماه ى ذلك ما لم يترك المتوفى أخ 

فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد  فإن لفإن فضل من المافرائضهم فيعطون 
السدس فريضة قال مالك رحمه هللا والجد واإلخوة لألب واألم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة 

ائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد واإلخوة من شيء يبدأ بمن شركهم من أهل الفر 
فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له ولإلخوة أو يكون بمنزلة رجل من 

 اإلخوة فيما ُيجعل فيما َيجعل له.
 يحصل يحصل له.
 أحسن هللا إليك.

بمثل يقاسمهم بمثل حصة  رجل من اإلخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهمأو يكون بمنزلة 
أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي 
بعد ذلك لإلخوة لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيين إال في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها 

أبيها وجدها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها ألمها و 
فللزوج النصف ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت لألم واألب النصف ثم يجمع سدس الجد 

ا للذكر مثل حظ األنثيين فيكون للجد ثلثاه ولألخت ثلثه قال يحيى ونص األخت فيقسم أثالث  
ب قال مالك وميراث اإلخوة لألب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة ألب وأم كميراث اإلخوة لأل

 كميراث اإلخوة لألب واألم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم.
 أحسن هللا إليك.

سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع اإلخوة فإذا اجتمع اإلخوة لألب واألم واإلخوة 
لألب فإن اإلخوة لألب واألم يعادون الجد بإخوتهم ألبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم وال 

ا وكان المال كله للجد فما نه باإلخوة ألنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئ  يعاّدو 
حصل لإلخوة فما حصل لإلخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون لإلخوة من األب واألم دون اإلخوة 

واحدة فإن كانت  لألب وال يكون لإلخوة لألب معهم شيء إال أن يكون اإلخوة لألب واألم امرأة  
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أة واحدة فإنها تعاّد الجد بإخوتها ألبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها امر 
ها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتُ 

يحاز لها وإلخوتها ألبيها فضل عن نصف رأس المال عن نصف رأس المال كلها فهو إلخوتها 
 كر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل شيء فال شيء لهم.ألبيها للذ

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى ااب ميراث الجد الجد الذي هو صب األب يحجاه األب حجب 
دم حرمان فإذا وجد األب ال ميراث للجد وال ميراث لإلخوة وال لألخوات لكن الكالم فيما إذا ع  

وة الميت األشقاء وألب فهل يرث اإلخوة مع الجد األب ووجد الجد الذي هو صدو  ووجد إخوته إخ
صو ال يرثون كحالهم مع األب يعني هل الجد ينزل منزلة األب فيحجب اإلخوة حجب حرمان صو 

كلهم يدلون ااألب ولذا اإلخوة ألم  ؟يرثون معه ااعتاار صن القرب االنساة لهم وللجد للميت سواء
ااألب هذا الجد االنساة لألب يدلي اه فوقه ددرجة  ال يقاسمون الجد إنما يقاسم الجد من يدلي

هم من الميت سواء وهذا الذي جعل واإلخوة األشقاء صو ألب يدلون ااألب لكنهم دونه درجة فقرب  
يجعلون اإلخوة يقاسمون الجد ويورثون اإلخوة مع الجد واه قال زيد دن ثادت جمهور صهل العلم 

ر صهل العلم مال  والشافعي وصحمد وذهب لخرون إلى وصفتى اه عمر دن الخطاب وعثمان وجمهو 
صن الجد ينزل منزلة األب ينزل منزلة األب فيحجب اإلخوة وال ميراث لهم معه ويقول ادن عااس 
صال يتقي هللا زيد دن ثادت يجعل ادن االدن ادًنا وال يجعل صب األب صًاا وتنزيل الجد منزلة األب 

كثير من صهل التحقيق يجعلونه صب شيخ اإلسالم ادن تيمية و  قوٌل معتدر عند صهل العلم ويرجحه
دالئل النصوص الشرعية على ذل  متظاهرة في تسميته صًاا على مذهب الجمهور مشى اإلمام و 

مال  رحمه هللا في الموطأ فقال حدثني يحيى عن مال  عن يحيى دن سعيد صنه دلغه صن معاوية 
يسأله عن الجد يسأله عن الجد فكتب إليه زيد دن ثادت دن صدي سفيان كتب إلى زيد دن ثادت 

العلم إلى عالمه إلى هللا  كتدت إلي تسألني عن الجد وهللا صعلم يعني ما فيه نص ملز م ألحد فرد  
جل وعال وذل  مما لم يكن يقضي فيه إال األمراء لماذا؟ ألن حكم الحاكم عند صهل العلم يرفع 

ا النص فإذا حكم فيها الحاكم ارتفع الخالف شيخ اإلسالم يقول الخالف مسألة اجتهادية ليس فيه
سن مثل هذ  األمور يعني له نظر ح  إن هذا الكالم من صهل ليس على إطالقه يعني الحاكم الذي ي  

صما الحاكم الذي ال نظر له في مسائل العلم فإن حكمه ال يرفع الخالف في مثل هذ  المسائل 
الحاكم ال دخل له  ؟رفع الخالف في القرء هل هو الطهر صو الحيضومث ل شيخ اإلسالم يقول ال ي

في مثل هذ  المسائل إنما يرفع الخالف فيما يحسنه على كل حال كالم زيد يقول ذل  مما لم 
يكن يقضي فيه إال األمراء واألصل فيهم صنهم من صهل العلم يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين 

سيأتي يعطيانه النصف مع األخ الواحد يعني فيما في حالة ما  قدل  يعني عمر وعثمان على ما
إذا لم يوجد وارث غير الجد واألخ يقتسمان المال صو في حالة ما إذا لم يوجد إال الجد واإلخوة 

الثلث صو المقاسمة فإذا هل  هال  عن جد وصخ فيعطى الجد األحظ له من الثلث صو المقاسمة 
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ذا شقيق صو ألب األحظ للجد الثل ث صو المقاسمة؟ المقاسمة فيأخذ النصف واألخ النصف الثاني وا 
ا المقاسمة فتكون المسألة من خمسة للجد اثنان هل  هال  عن جد وصخ وصخت األحظ له صيًض 

ذا هل  هال  عن جد وصخوين استوت المقاسمة مع  ولألخ اثنان ولألخت واحد صكثر من الثلث وا 
ذا هل  هال  عن جد وثالثة إخوة صار الثلث صحظ له من الثلث استوت المقاسمة مع الثلث وا  

المقاسمة وهكذا يعطيانه النصف مع األخ الواحد والثلث مع االثنين فإن كثرت اإلخوة لم ينقصو  
ا من الثلث يعني يضمن له الثلث والااقي يعطى اإلخوة الثلثان لإلخوة اعدد رؤوسهم إن كانوا ذكورً 

ل حظ األنثيين وحدثني عن مال  عن ادن شهاب عن قديصة دن ا صو يعطون للذكر مثصو إناثً 
ذؤيب صن عمر دن الخطاب فرض للجد الذي يفرض له الناس له اليوم يعني المعمول اه اليوم 
عندهم وهو المقاسمة قال وحدثني عن مال  صنه دلغه عن سليمان دن يسار عن سليمان دن يسار 

ن وزيد دن ثادت للجد مع اإلخوة الثلث وهذا في صنه قال فرض عمر دن الخطاب وعثمان دن عفا
حالة ما إذا زاد زاد عددهم على الثلثين صو شريطة صال صال يوجد صاحب فرض على ما سيأتي، 

 نعم.
  طالب: .....................

هذا  «صفرضكم زيد»هو نظر هو اجتهاد اجتهاد حكم اه عمر وعثمان وزيد دن ثادت وفي الحديث 
صهل العلم في مثل هذ  المسائل واال ما فيه شيء نص ملزم ليس فيه نص ملزم  مما يستدل اه

صفرضكم »ا ألنه صب والحديث والقول الثاني وله حظ من النظر صن اإلخوة ال يرثون مع الجد شيئً 
تكلم فيه صهل العلم وفيه ضعف وممن ضعفه شيخ اإلسالم رحمه هللا قال مال  واألمر  «زيد

نًيا  المجتمع عليه عندنا والذي صدركت عليه صهل العلم ددلدنا صن الجد صب األب ال يرث مع األب د 
ا يعني األقرب منه ال يرث معه شيء إذا افترضنا صن األب موجود المااشر الجد ال ال إرث شيئً 

ذا و جد الجد صب األب مع صديه جد األب فإن جد األب ال يرث مع ادنه شيئً  ا له ال يرث شيء وا 
لى الميت وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ادن االدن الذكر السدس فريضة اآلن ألنه صقرب إ

األب األب المااشر يرث على ثالث حاالت إما صن يرث االتعصيب في حالة ما إذا لم يوجد 
الفرع الوارث صو يرث االفرض وهو السدس في حالة ما إذا و جد و جد الذكر من الفرع الوارث 

ة وجود األنثى من الفرع الوارث وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ادن ويجمع دينهما في حال
االدن الذكر السدس فريضة وهو وهو فيما سوى ذل  وهو فيما سوى ذل  ما لم يتر  المتوفى صمًّا 

ص اأحد إن شركه افريضة مسماة يعني صول ما يددص اأصحاب الفرائض فيعطون دد  صو صخًتا ألديه ي  
ن فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة نصيدهم يقول فيعطو 

ما يرثون ألنه ال يمكن صن  ؟يعني إذا لم يدق إال السدس يرث اإلخوة مع الجد واال ما يرثون 
ينقص عن السدس ال يمكن صن ينقص عن السدس لكن إن فضل شيء تقاسمه مع اإلخوة قال 

ص امن شركهم من صهل الفرائض شر كهم صحد افريضة مسماة يدد   مال  والجد واإلخوة لألب واألم إذا
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فما اقي اعد ذل  للجد واإلخوة من شيء فإنه ينظر  «صلحقوا الفرائض اأهلها»فيعطون فرائضهم 
صي ذل  صفضل لحظ الجد صعطيه الثلث مما اقي يعني إذا لم يوجد وارث صاحب فرض غيرهم 

ذا كان معهم وارث غير الجد واإلخوة يعطى ثلث المال األحظ له من ثلث المال  صو المقاسمة وا 
صي ذل  صفضل ينظر في األحظ له من ثلث الااقي صو سدس المال صو المقاسمة صعطيه فإنه ينظر 

لحظ الجد صعطيه الثلث مما اقي له ولإلخوة صو يكون امنزلة رجل من اإلخوة يقاسمهم فيما 
له ولهم يقاسمهم امثل حصة صحدهم وقلنا إن هذا إنما يتصور فيما إذا لم  ..،يحصل لهم ولهم

يكون اإلخوة صكثر من ضعفيه صكثر من مثليه صو السدس من رصس المال كله صي ذل  كان صفضل 
لحظ الجد صعطيه الجد وكان ما اقي اعد ذل  لإلخوة لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيين إال في 

فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذل  وتل  الفريضة امرصة توفيت فريضة واحدة إال في 
وتركت زوجها وصمها وصختها ألمها وصديها وجدها تركت زوجها الزوج له النصف واألم الثلث 

ب والجد السدس فالمسألة صصلها عندنا نصف وثلث وسدس المسألة ولألخت الشقيقة النصف طي   
النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان ولألخت الشقيقة النصف ثالثة  من كم؟ من ستة من ستة للزوج

وللجد السدس واحد كم المجموع؟ تسعة األصل من ستة وتعول إلى تسعة صاحب النصف يأخذ 
ثلث ثم اعد ذل  نأتي إلى نصيب األخت الشقيقة ثالثة مع نصيب الجد واحد يكون المجموع 

ألن المقاسمة صفضل له من السدس قال فللزوج النصف  صربعة فيقاسمها له الثلثين ولها الثلث ألن
جمع سدس الجد ونصف األخت ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت لألم واألب النصف ثم ي  

ا للذكر مثل حظ األنثيين فيكون للجد ثلثا  ثلثا األربعة ولألخت ثلثه فتصح المسألة فيقسم صثالثً 
فيكون  اثناعشن إال إذا ضربت الثالثة واألولى طلع من اثني عشر فاألربعة ثلثا األربعة ما يمك

للجد ثمانية ولألخت الشقيقة صربعة قال مال  وميراث اإلخوة لألب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة 
ذكرهم كذكرهم وصنثاهم كأنثاهم صو صنثاهم ألب وصم يعني صشقاء كميراث اإلخوة لألب واألم سواء 

واألم األشقاء واإلخوة لألب فقط فإن اإلخوة لألب واألم يعاد ون  كأنثاهم فإذا اجتمع اإلخوة لألب
الجد دإخوتهم ألديهم فيمنعونه دهم كثرة الميراث اعددهم يعني يحسدون الجد على صن هؤالء مثلهم 

األحظ للجد المقاسمة صحظ له من ثلث الااقي صو من ثلث األصل إذا لم وارثين يعني إذا قلنا إن 
جد لنا إخوة لخرون دنحسدهم علي  يا هم يأتي اإلخوة األشقاء ويقولون يكن هنا  وارث غير 

ال في األصل ما لهم شيء ولن  ونهم اه فينقص نصياه يحسدونهم حساب اس في الظاهر وا  يعاد 
 اويلة التي يقولون فيها تحركت الو ا يعني ومثل ما صشرنا العصر في علل النحو العليأخذوا شيئً 

يعني اآلن يتعاملون مع من يعاد ون الجد صصل إرث اإلخوة مع الجد فيه  وتو هم انفتاح ما قدلها
ونهم عليه ثم يقولون ما يرثون من صجل صن ينقص نصيب الجد يقول  ة هذ  يعد  ضعف والمعاد 

ونه ااإلخوة لألم ألنه لو يعاد   ون الجد دإخوتهم ألديهم فيمنعونه دهم كثرة الميراث اعددهم وال يعاد 
ا لماذا؟ ألنهم ال يدلون ااألب كاإلخوة كاإلخوة األشقاء غيرهم لم يرثوا معه شيئً  لم يكن مع الجد
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واإلخوة لألب والجد هؤالء كلهم يدلون ااألب فورثوا اسداه واإلخوة لألم ال يدلون اه فال يرثون 
ة هنا لها نظير األم يحجدها جمع من اإلخوة يحجدهمعه شيئً  ا ا وكان المال كله للجد يعني المعاد 

من الثلث إلى السدس جمع من اإلخوة المسألة فيها صخ شقيق وصخ ألب يعني توفي هل  هال  
عن زوجة وصم وصخ شقيق وصخ ألب من كم؟ كم للزوجة؟ الربع للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث 

هل تقول الثلث ااعتاار صن الوارث واحد صو تقول السدس لوجود جمع من اإلخوة؟ ولو لم  ؟ولألم
وارًثا؟ يعني المحجوب له تأثير صو وجود  مثل عدمه؟ ألنه يصح صن هنا  جمع من اإلخوة  يكن

ا ولو لم يكن صن هنا  جمع من اإلخوة لماذا جئت دهذ  المسألة؟ ألن غير الوارث قد يكون مؤثرً 
ة اإلخوة األشقاء يقولون لنا إخوة لخرون يدلون ااألب صب الميت مثلنا  فإذا وارثا في مسألة المعاد 

إذا كان هنا  جد ومعه ثالثة إخوة صشقاء وثالثة إخوة ألب  ،حاسدوا وقاسموا الجد نقص نصياه
ال ش  صنه في حال المقاسمة كونه يقاسم ثالثة فقط صفضل من كونه يقاسم ستة هذا فيما إذا 

ظ كانت المقاسمة صفضل له لكن له صن يعدل إلى خيار لخر ألن المنظور إليه في هذ  المسائل ح
ونه ااإلخوة  ون الجد دإخوتهم ألديهم فيمنعونه اه كثرة الميراث اعددهم وال يعاد  الجد حظ الجد يعاد 
لألم ألن سدب اإلرث اإلدالء ااألب وال عالقة لهم ااألب ألنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرث 

 ا اإلخوة ألم ال يرثون مع الجد شيء كاألب.معه شيئً 
  .....طالب: ................

 ال ال.
  طالب: .....................

ونهم يعادون الجد دإخوتهم ألديهم لكنهم ال يرثون مثلهم يقاس   مون االعدد فقط نفس الشيء هنا يعاد 
يقاسمون االعدد يعني مثل اآلن إذا فتح مساهمة واال شركة واال شيء وذهب إنسان ددفتر العائلة 

 لكن يحسب على الناس هاألسماء ذي وهم ما لهم شيء.ها له فيه عشرة صشخاص والمساهمة كل
  طالب: .....................

 ع على ثالث ألنه ال إرث مع األخ ألب مع األخ الشقيق صدًدا.يوز  
 ؟فما حصل لإلخوة من اعد حظ الجد فإنه يكون لإلخوة من األب واألم دون اإلخوة لألب واضح

نفس الكالم وال يكون لإلخوة مع األب معهم شيء إال صن يكون اإلخوة لألب واألم امرصة واحدة 
يعني تأخذ نصيدها االفرض تصورنا صنه ياقى مع مقاسمة الجد نصيب األخت كامل مع مقاسمة 
ن كانت امرصة  الجد ويفضل شيء يأخذ  األخ ألب إال صن يكون اإلخوة لألب واألم امرصة واحدة وا 

الجد دإخوتها ألديها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم  مرصة واحدة فإنها تعاد  ا
ما دينها وبين صن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رصس المال كله يعني إذا حصل لها 
النصف من رصس المال يعني إذا صخذ إذا إذا قوسم هل  هال  عن جد وصخت شقيقة وصخ ألب 

ل  عن جد وصخت شقيقة وصخ ألب صو صخوين ألب ما األحظ للجد يعني يستوي في هذ  هل  ها
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ذا قلنا جد وصخت وصخ  الصورة الثلث والمقاسمة صو صفضل المقاسمة إذا قلنا صخوين فالثلث صفضل وا 
ألب قلنا المقاسمة صفضل إذا قلنا إن إذا قلنا توفي صو هل  هال  عن جد وصخت شقيقة وصخت ألب 

يستوي الثلث والمقاسمة صح واال ال؟ يستوي ألن األختين امنزلة واحد مع األخ ألب  وصخ ألب
ل لها ة في المقاسمة يكون للجد الثلث ثلث التركة ولألخت مع إخوتها الااقي فيكم  في المعاد  

نصيدها من التركة النصف ويفضل ياقى سدس ياقى سدس لألخ ألب مع صخته للذكر مثل حظ 
 يقول إال صن يكون اإلخوة لألب واألم امرصة واحدة فإن كانت امرصة واحدة فإنها تعاد  األنثيين ولذل  

الجد دإخوتها ألديها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما دينها وبين صن 
تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رصس المال كله فإن كان فيما يحاز لها وإلخوتها ألديها 

نصف رصس المال كله فهو إلخوتها ألديها ألن الشقيقة ال تحجب اإلخوة ألب يعني لو فضل عن 
خوة ألب صخذت نصفها وصخذوا الااقي ال تحجدهم فهو إلخوتها  توفي هل  هال  عن صخت شقيقة وا 

 ألديها للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل شيء فال شيء لهم، سم نعم.
  طالب: .....................

زادوا صب  هذوالألشقاء ما ورثناهم مع اإلخوة ألم ألن األم موجودة القاسم المشتر  موجود صم و ا
 واإلخوة ألم منصوص عليهم في القرلن.

  طالب: .....................
ال ال اآلن عساهم يرثون اآلن إرثهم معهم فيه خالف األشقاء إرثهم مع اإلخوة ألم فيه خالف 

في  ؟ب فروض واألشقاء صصحاب تعصيب يسقطون لكن من قال يرثون ألن اإلخوة ألم صصحا
ا هل زادهم األب ا في اليم صو حمارً المسألة الحمارية على ما يقولون الحجرية هب صن صاانا حجارً 

ا للنصوص القرلن دل على إرث اإلخوة قرب واال اعد؟ األصل قرب لكنهم في هذ  الصورة اتااعً 
الحقيقة إخوة ألم وزيادة فلذل  ورثوا في مسائل الجد واإلخوة اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء هم في 

األب ال األم ر إليه في مثل هذ  الصور و ا القاسم المشتر  األب يعني المنظألم ما لهم دخل صددً 
يعني ارتااط الجد االميت عن طريق األب ارتااط اإلخوة األشقاء صو ألب عن طريق األب اإلخوة 

 ط االميت من هذ  الحيثية، سم.ألم ما لهم ارتاا
 أحسن هللا إليك.

باب ميراث الجدة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن َخرشة عن 
قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي هللا عنه تسأله 

صلى -ك  في سنة رسول هللا هللا شيء وما علمت لميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب 
ا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت شيئ   -هللا عليه وسلم

أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معَك غيرك فقال محمد  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
جاءت الجدة بن مسلمة األنصاري فقال مثلما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم 
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األخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب هللا شيء وما كان 
ا ولكنه ذلك السدس فإن القضاء الذي ُقضي به إال لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئ  

اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من  القاسم بن

قبل األم فقال له رجل من األنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل 
يرث أبو بكر السدس بينهما وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد 

ام كان ال يفرض إال للجدتين قال مالك رحمه هللا األمر المجتمع  الرحمن بن الحارث بن هش
عليه عندنا الذي ال اختالف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم األم ال ترث 

نيا ال ترث مع األم دني   ا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن ا شيئ  مع األم د 
ا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس األم وال مع األب شيئ  الجدة أم األب ال ترث مع 

فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم األب وأم األم وليس للمتوفى دونهما أب وال أم قال مالك رحمه 
هللا فإني سمعت أن أم األم إن كانت أقعدهما إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون دون أم 

ن كانت أم األب أقعدهما أ و كانتا في القعدد من المتوفى أو كانتا في القعدد من األب وا 
المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك رحمه هللا وال ميراث ألحد من 

ورث الجدة ثم سألها ثم  -صلى هللا عليه وسلم-الجدات إال للجدتين ألنه بلغني أن رسول هللا 
الجدة  أنه ورث   -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه التثبت عن ر 

ا فأنفذه لها ثم أتت الجدة األخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئ  
فإن اجتمعتما فهما بينكما فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك رحمه 

 منذ كان اإلسالم إلى اليوم. ا ورث الجدتينهللا ثم لم نعلم أن أحد  
يقول المؤلف رحمه هللا تعالى ااب ميراث الجدة الجدة التي هي صم األم وصم األب قال حدثني 
يحيى عن مال  عن ادن شهاب عن عثمان دن إسحاق دن خرشة والجدة ال إرث لها مع األم 

ى اه إال ي والمدل  ين المدل  والجدة صم األب ال إرث لها مع ولدها ألنها تدلي اه وال يجتمع اإلرث د
في مسائل اإلخوة ألم قال حدثني يحيى عن مال  عن ادن شهاب عن عثمان دن إسحاق دن 
خرشة عن قديصة دن ذؤيب صنه قال جاءت الجدة إلى صدي اكر الصديق تسأله ميراثها يعني من 

ما ل  في كتاب هللا  ادنها من ادن ادنها صو ادن دنتها فقال لها صدو اكر ما ل  في كتاب هللا شيء
صلى هللا -نص على نصيب الجدة في القرلن وما علمت ل  في سنة رسول هللا شيء يعني لم ي  

نصيب الجدة في القرلن ألنه ال يخفى عليه وال يخفى على الخاص ا جزم دنفي شيئً  -عليه وسلم
شيء وما علمت ل  والعام دينما السنة التي قد تخفى على مثل صدي اكر قال ما ل  في كتاب هللا 

يعني على حد علمه وهكذا يناغي صن يكون األسلوب في مثل هذ  الحاالت في مثل هذ  الصور 
ذا كانت عنايته  اإلنسان ينفي على حد علمه فإذا كان إذا كانت عنايته االشيء تامة ينفي يجزم وا 
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هللا شيء صما  االشيء ناقصة فيجزم فينفي على حسب علمه يقول ما صعلم شيء ما صعلم في كتاب
إذا كان محيط االكتاب وحافظ لكتاب هللا وكتااه على لسانه ومجتمع في قلاه ينفي يجزم االنفي 
ما ل  في كتاب هللا شيء ال سيما في مثل هذا الموضوع الذي يمكن حصر  ليات المواريث 

لتي خفي محصورة وليس فيها تعرض للجدة فقال ما ل  في كتاب هللا شيء وصما االنساة للسنة ا
 -صلى هللا عليه وسلم-الكثير منها حتى على صدي اكر قال وما علمت ل  في سنة رسول هللا 

ا فارجعي حتى صسأل الناس حتى يسأل الناس صدو اكر صفضل األمة اعد نديها ما قال من شيئً 
صن يسأل صحد  الناس من الناس اعض طالب العلم اآلن ما يتنازل يسأل من هو صعلم منه فضالً 

ا فارجعي شيئً  -صلى هللا عليه وسلم-ن صقرانه صو من هو دونه ما علمت ل  في سنة رسول هللا م
حتى صسأل الناس فسأل الناس ما استكدر وال استنكف صن يسأل وهو خير األمة اعد نديها فسأل 

صعطاها السدس فقال صدو  -صلى هللا عليه وسلم-الناس فقال المغيرة دن شعاة حضرت رسول هللا 
ر هل مع  غير  يعني إذا وجد تردد في القدول يسأل ويتثدت وال يعني صن خدر الواحد غير اك

ا نعم صصحاب األهواء الذين يردون صخاار اآلحاد يتشدثون امثل هذا ويتشدثون امثل مقدول صددً 
صنيع عمر رضي هللا عنه مع صدي موسى في خدر االستئذان فال يقدلون خدر الواحد خدر الواحد 

عند صدي اكر وعند عمر وعند من دونهم لكن التثدت مطلوب واالحتياط للسنة مطلوب وال  مقدول
عليه الصالة -يعني صنهم ال يقدلون خدر الواحد فكم من خدر قدلو  خدر الواحد قدل في حياة الندي 

ا يرسل رسله إلى األقطار واألقاليم والملو  يرسل واحد دخطاب وال يقال إن هذا واحد م -والسالم
يقدل خدر  فخدر الواحد يجب العمل اه إذا صح عند جميع من يعتد اقوله من صهل العلم ولم 

 يخالف في ذل  إال صهل األهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم.
  طالب: .....................

 ما يلزم ما يلزم صن يرد يعني ما حفظ صنه رد خدر واحد لكن التثدت مطلوب من ااب التأكيد من
ااب التأكيد فقال صدو اكر هل مع  غير  فقام محمد دن مسلمة األنصاري فقال مثلما قال المغيرة 
فأنفذها لها صدو اكر ثم جاءت الجدة األخرى هذ  صم األم ثم جاءت صم األب صو العكس إلى عمر 

ه إال دن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما ل  في كتاب هللا شيء وما كان القضاء الذي قضي ا
هذي  الجدة صم األم امنزلة األم لكن صنت امنزلة األب ما يصير وال امنزلة األم وما صنا لغير  

ا ولكنه ذل  السدس فإن اجتمعتما فهو دينكما مادام ثنتين ما لهم غير دزائد في الفرائض شيئً 
دة صم األب صور صن الجدة صم األم والجالسدس فهو دينكما وصيتكما خلت اه فهو لها يعني لو ت  

تأخذ الثلث من  جدةو يتصور صن جدة تأخذ الثلثين  در صن الجدةالسدس دينهما االسوية لكن لو ق  
يعني يتزوج دنت خالته صو دنت عمته  ؟وهل يتصور صن الجدة تأخذ السدس من الوجهين ؟السدس

يتصور صن الجدة الثالثة والرااعة هي جدة من الجهتين فما لم يكن دونها من هو صقرب منها 
ذا وجد من يساويها من الجهة األخرى فيكون لها ثلثا السدس ولألخرى ثلثه وهنا  تستقل االسدس وا 
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وحدثني عن مال  عن يحيى دن سعيد عن  استويتا هذ  صم األم وهذ  صم األب دينهما االسوية قال
القاسم دن محمد صنه قال صتت الجدتان إلى صدي اكر الصديق فأراد صن يجعل السدس التي للتي 

لة منزلة األم فأراد صن يجعل السدس التي للتي من قدل األم فقال له من قدل األم ألن الجدة منز  
ي كان إياها يرث يعني لو ماتت الجدة صم رجل من األنصار صما إن  تتر  التي لو ماتت وهو ح

نعم يرثها صما إن  تتر   ؟ال لو ماتت الجدة صم األب هل يرثها ادن ادنها ؟األم هل يرثها ولد دنتها
التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل صدو اكر السدس دينهما قال وحدثني عن مال  عن 

الحارث دن هشام كان ال يفرض إال للجدتين صم  عدد ربه دن سعيد صن صاا اكر دن عدد الرحمن دن
األم وصم األب قال مال  يعني لو ماتت مات عن جدته الثالثة صم صب األب صو صم صب األم صو صم صم 
األم تورث واال ما تورث؟ على هذا ال يفرض إال للجدتين ما تورث ومن يقول إذا تساوت الجدات 

ث قال مال  األمر المجتمع عليه عندنا الذي ال في المنزلة وليس دونهما من يحجدهما يور   
نًيا شيئً  ا ألنها اختالف فيه والذي صدركت عليه صهل العلم ددلدنا صن الجدة صم األم ال ترث مع األم د 

تدلي دها فإذا وجدت حجدتها وهي فيما سوى ذل  يفرض لها السدس يفرض لها السدس فريضة 
ا صما كونها ال ترث مع األم فألنه ال ميراث  مع األب شيئً وصن الجدة صم األب ال ترث مع األم وال

للجدة مع وجود األم مطلًقا وكونه ال ترث مع األب شيئا ألنها تدلي اه ومن صدلى دوارث حجاه 
ذل  الوارث إال ما استثني وهي فيما سوى ذل  يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان 

ونهما صب وال صم قال مال  فإني سمعت صن صم األم إن كانت صم األب وصم األم وليس للمتوفى د
ن كانت صم األب صقعدهما صو كانتا في القعدد من المتوفى  صقعدهما كان لها السدس دون صم األب وا 
امنزلة السواء فإن السدس دينهما نصفان صقعد يعني صقرب فيدل على صنه يرى توريث الجدة 

ها يقول فإني سمعت صن صم األم إن كانت صقعدهما كانت الاعدى إذا لم يوجد من هو صقرب من
ن كانت صم األم صم األب صقعد صو كانتا في الق   عدد من المتوفى امنزلة السدس لها دون صم األب وا 

سواء فإن السدس دينهما نصفان قال مال  وال ميراث ألحد من الجدات إال للجدتين صم األم وصم 
ما صقعد وهو ال يورث إال جدتين كيف تكون صقعد وهما في كيف تكون إحداهاألب لكن عاارته 

يعني هل يتصور جدة صقعد وجدة صاعد مع صنه ال يورث إال الجدتين القعديين هما  ؟القرب سواء
يعني صقرب إال  ؟متساويتان في القعدد في القرب صم األم وصم األب كيف يتصور صن إحداهما صقعد

صور صن إحدى صحد هذ  الجدات صقعد من غيرها قال وال ميراث إذا قلنا دتوريث صكثر من جدتين نت
الجدة ثم  ورث   -صلى هللا عليه وسلم-ألحد من الجدات إال للجدتين ألنه دلغني صن رسول هللا 
صنه ورث الجدة  -صلى هللا عليه وسلم-سأل صدو اكر عن ذل  حتى صتا  الثدت عن رسول هللا 

ا فإن لى عمر دن الخطاب فقال لها ما صنا دزائد في الفرائض شيئً فأنفذ  لها ثم صتت الجدة األخرى إ
ا ورث اجتمعتما فهو دينكما وصيتكما خلت اه فهو لها على ما تقدم قال مال  ثم لم نعلم صن صحدً 

غير جدتين منذ كان اإلسالم إلى اليوم ورث غير جدتين يعني في لن واحد يعني في لن واحد ما 
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تصور صن هذ  الجدة صقرب من هذ  ااعتاار صنها تدلي االجهتين كما يورث غير جدتين لكن قد ي
 ل في كتب الفرائض وكتب الفقه.لو تزوج دنت خالته صو دنت عمته على ما هو مفص  

 وهللا صعلم وصلى هللا على ندينا محمد وعلى لله وصحاه صجمعين.


